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СИСТЕМИ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЮ 

Арматура СІП

Затискачі анкерні 
Призначені для анкерного кріплення СІП із 2-ма несучими жилами.

Призначені для анкерного кріплення СІП із 4-ма несучими жилами.

Назва Переріз дроту, мм2 Код 
замовлення

tarel.ukp.2.16.25

2×(16-25)

9002-000
e.i.clamp.2.16.25.zr 
зі зривною головкою, 
ізольований

p021009

Назва Переріз дроту, мм2 Код 
замовлення

tarel.ukp.4.16.25

4×(16-25)

9001-000
e.i.clamp.4.16.25.zr, зі 
зривною головкою, 
ізольований

p021007

Назва Переріз 
дроту, мм2

Код 
замовлення

tarel.ukp.4.25.50 4×(25-50) 9003-000
tarel.ukp.4.70.120 4×(70-120) 9004-000

Назва Переріз дроту, мм2 Код 
замовлення

e.i.clamp.4.25.70.zr, 
ізольований, підсилений 4×(25-70) p021008

e.i.clamp.4.70.120.zr, 
ізольований, підсилений 4×(70-120) p0210010

Назва Переріз дроту, мм2 Код 
замовлення

e.i.clamp.si.2.16.35 2×(16-35) p025101

Назва Опис Переріз дроту, мм2 Код 
замовлення

e.i.clamp.pro.la.1.s4, 
із жорсткою скобою, 
ізольований

Клиновий затискач зі
страхувальним поводком 4×(16-35) p025004

Назва Переріз дроту, мм2 Код 
замовлення

e.i.clamp.si.4.16.35 4×(16-35) p025102

Назва Переріз дроту, мм2 Код 
замовлення

e.i.clamp.pro.16.25.a, 
ізольований, підсилений 4×(16-25) p021002

Назва Опис Переріз дроту, мм2 Код 
замовлення

e.i.clamp.pro.la.1.s2, 
із жорсткою скобою, 
ізольований

Клиновий затискач зі 
страхувальним поводком 2×(16-35) р025003

Назва Наявність 
болта

Переріз 
дроту, мм2

Код 
замовлення

e.i.clamp.pro.16.50.b, 
ізольований – 4×(16-50) p022001

e.i.clamp.pro.25.120.с, 
ізольований

+
4×(25-120) p022003

e.i.clamp.pro.70.120.с, 
ізольований 4×(70-120) p022004

https://enext.ua/catalog/virobi_dlya_prokladki_kabelyu/
https://enext.ua/catalog/armatura_dlya_sip/
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Призначені для анкерного кріплення СІП із нульовою ізольованою утримуючою жилою, 
СІП 3, дроту зв’язку або оптоволоконного кабелю.

Назва Переріз дроту, мм2 Код 
замовлення

e.i.clamp.pro.rope.25.70 1×(25-70) p027001
e.i.clamp.pro.rope.50.70, 
на тросику, ізольований 1×(50-70) p027003

e.i.clamp.pro.rope.70.120, 
на тросику, ізольований 1×(70-120) p027002

Назва Переріз дроту, мм2 Код 
замовлення

e.h.clamp.pro.16.35, з 
затяжним болтом 4×(16-35) р029001

e.h.clamp.pro.50.95, з 
затяжним болтом 4×(50-95) р029002

Назва Переріз дроту, мм2 Код 
замовлення

e.h.clamp.pro.16.gath, 
з затискачем 4×16 р024001

e.h.clamp.pro.25.gath, 
з затискачем 4×25 р024002

e.h.clamp.pro.35.50.gath, 
з затискачем 4×(35-50) р024003

e.h.cl amp.pro.70.95.gath, 
з затискачем 4×(70-95) р024004

Назва Переріз дроту, мм2 Код 
замовлення

e.h.clamp.pro.1a.25.120 1×(25-120); 2×16 р026001

Назва Переріз дроту, мм2 Код 
замовлення

tarel.ukp.4.06.25.prz 4×(6-25) 094

Назва Переріз дроту, мм2 Код 
замовлення

tarel.univ.4.16.120 4×(16-120) 074

Назва Переріз дроту, мм2 Код 
замовлення

e.h.clamp.uni.2.25.4.120 2×25-4×120 p029101

Назва Код 
замовлення

tarel.ukd.4.120.2.25 098

Затискачі підвісні
Призначені для кріплення дроту на проміжних опорах СІП 2 × 16, СІП із нульовою ізольо-
ваною утримуючою жилою, СІП 3, оптоволоконного кабелю.

Затискачі підвісні універсальні
Універсальний підвісний затискач призначений для кріплення СІП на проміжних опо-
рах із кутами повороту траси до 60°.

Універсальний підвісний затискач призначений для кріплення СІП на проміжних опо-
рах

Затискач дистанційний
Призначений для фіксації дротів і кабелів по фасаду будівлі або здійснення спусків по 
опорі.

Підвісний затискач призначений для кріплення СІП на проміжних опорах прямих діля-
нок траси або з кутами повороту до 30°.

Призначені для кріплення дротів СІП на проміжних опорах прямих ділянок траси.
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Назва Код 
замовлення

e.holder.pro, під цвях p046001

Назва Код 
замовлення

e.holder.pro.s, під ґвинт p046002

Назва Код 
замовлення

e.holder.pro.60, під цвях p046003

Дюбель із хомутом 
Призначений для фіксації дротів СІП і кабелів по фасаду будівлі.

Хомути, стійкі до ультрафіолету
Призначені для кріплення дротів СІП. Виготовлені з поліаміду, стійкого до впливу ультра-
фіолетових променів і зовнішніх погодно-кліматичних умов.

Гаки анкерні 
Призначені для кріплення СІП-ліній до стін будівель та будівельних конструкцій.

Болти прохідні
Призначені для кріплення СІП-ліній у технологічні отвори опор. Встановлюється з куто-
вим гаком або гаком-гайкою.

Гаки кутові 
Призначені для кріплення СІП-ліній на кутових опорах. Прикріплюються до опори за 
допомогою прохідного болта.

Назва Довжина, мм Ширина, мм Код 
замовлення

e.ct.uv.115.6 115
6

p0640001
e.ct.uv.180.6

180
p0640002

e.ct.uv.180.9
9

p0640003
e.ct.uv.260.9 260 p0640004
e.ct.uv.350.9 350 p0640005

Назва Болт Довжина, мм Код 
замовлення

e.anchor.hook.pro.M10.12.100

М10

100 p037010
e.anchor.hook.pro.M10.12.130 130 p037011
e.anchor.hook.pro.
M10.15.75.a, підсилений 75 p037012

Назва Діаметр, мм Довжина, мм Код 
замовлення

e.com.bolt.pro.240.16 16
240

p033001
e.com.bolt.pro.240.20 20 p033004
e.com.bolt.pro.280.16 16

280
p033002

e.com.bolt.pro.280.20 20 p033005
e.com.bolt.pro.360.16 16

360
p033003

e.com.bolt.pro.360.20 20 p033006

Назва Діаметр, мм Довжина, мм Код 
замовлення

e.angle.hook.pro.16.16.206 16 206 p035001
e.angle.hook.pro.20.20.208 20 208 p035002
e.angle.hook.pro.24.25.290 24 290 p035003

Назва Переріз дроту, мм2 Код 
замовлення

e.nut.hook.pro.38.16 16 p034001
e.nut.hook.pro.38.20 20 p034002

Гаки-гайки
Призначені для кріплення СІП-ліній на кутових опорах. Прикріплюються до опори за 
допомогою прохідного болта.
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Назва Ширина, мм Довжина, мм Код 
замовлення

e.steel.band.pro.6,5.50.30 6,5

30

p040003
e.steel.band.pro.9,5.65.30 9,5 p040004
e.steel.band.pro.12,7.75.30 12,7 p040005
e.steel.band.pro.16.75.30 

16
p040006

e.steel.band.pro.16.75.50 50 p040007
e.steel.band.pro.19.75.30 

19
30 p040008

e.steel.band.pro.19.75.50 50 p040009

Стрічка бандажна неізольована 
Призначена для кріплення бандажних і універсальних гаків на опорі.

Назва Діаметр, мм Код 
замовлення

Гак бандажний КБ 16 16 p037686

Гаки наскрізні
Призначені для монтажу СІП-ліній у технологічні отвори опор. Для двох ланцюгових лі-
ній на наскрізний гак можна накрутити гак-гайку. Використовуються на опорах в райо-
нах із повітряним навантаженням дротів, на опорах із різною висотою кріплення дроту 
в прогоні.

Назва Діаметр, мм Довжина, мм Код 
замовлення

e.through.hook.pro.200.16 16
200

p031001
e.through.hook.pro.200.20 20 p031004
e.through.hook.pro.240.16 16

240
p031002

e.through.hook.pro.240.20 20 p031005
e.through.hook.pro.320.16 16

320
p031003

e.through.hook.pro.320.20 20 p031006
e.through.hook.pro.350.20 20 350 p031007

Назва Код 
замовлення

e.through.hook.pro.250.20.s p032001
e.through.hook.pro.310.20.s p032002

Назва Код 
замовлення

e.wall.hook.pro.16.18 p038001

Назва Діаметр, мм Код 
замовлення

Гак універсальний КБУ 16 16 p039003

Гаки наскрізні із запобіжною пластиною
Призначені для монтажу СІП-ліній у технологічні отвори опор. Запобіжна пластина за-
безпечує фіксацію арматури. Використовуються на опорах у районах з інтенсивним по-
вітряним навантаженням, на опорах із різною висотою кріплення дроту в прогоні.

Гаки настінні 
Призначені для встановлення на стіни будівель і споруд.

Гаки універсальні
Призначені для кріплення до рівних поверхонь стін, опор прямокутного перерізу за до-
помогою бандажної стрічки.

Гаки бандажні 
Призначені для кріплення до опор круглого перерізу за допомогою бандажної стрічки.

Назва Код 
замовлення

e.uni.bracket.pro p039002

Універсальний закритий гак 
Універсальний закритий гак прикріплюється до опор за допомогою бандажної стрічки.
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Назва Застосовується з шириною стрічки, мм Код 
замовлення

e.steel.fastener.pro.6,5 6,5 p040010
e.steel.fastener.pro.9,5 9,5 p040011
e.steel.fastener.pro.12,7 12,7 p040012
e.steel.fastener.pro.16 16 p040013
e.steel.fastener.pro.19 19 p040014

Назва Ширина, мм Довжина, мм Код 
замовлення

e.steel.band.ppa.16.75.25 16
25

p040015
e.steel.band.ppa.19.75.25 19 p040016

Назва Переріз дроту 
магістралі, мм2

Переріз дроту 
відгалуження, мм2

Код 
замовлення

Проколюючий затискач
e.pricking.clamp.pro.4.35.50.150, 
4-35 мм2/50-150 мм2

Al 
50-150

AsXs 
4-35

p028006

Проколюючий затискач
e.pricking.clamp.pro.4.35.16.70, 
4-35 мм2/16-70 мм2

Al 
16-70

AsXs 
4-35

p028008

Ізольований 
проколюючий затискач 
e.pricking.clamp.pro. 25.95.2,5.95, 
25-95 мм²/2,5-95 мм²

Al
25-95

AsXs
2,5-95

p028011

Відгалужувальний проколюючий 
затискач tarel.zpi.071 ZP1 
(Al 35-70 мм²/AsXs 16-35 мм²)

дріт А,
АС 35-70

AsXs
16-35

071

Відгалужувальний проколюючий 
затискач tarel.zpi.072 ZP2 (AsXs 35-70 мм²/
Cu/Al 2,5-25 мм²)

AsXs
35-70

провід А, 
АС 2,5-25

072

Відгалужувальний проколюючий 
затискач tarel.zpi.078 ZP78 
(Al 16-95 мм²/AsXs 16-50 мм²)

дріт А,
АС 16-95

AsXs 
16-50

078

Відгалужувальний проколюючий 
затискач tarel.zpi.95.2 
(AsXs 35-95 мм²/Al 25-95 мм²)

AsXs 
35-95

дріт А, 
АС 25-95

9041-184

Відгалужувальний 
проколюючий затискач 
tarel.zpi.120.2 (AsXs 35-120 мм²/Al 25-95 
мм²)

AsXs 
35-120

дріт А,
АС 25-95

9041-294

Cкріпи для бандажної стрічки 
Призначені для фіксації бандажної стрічки.

Затискачі проколюючі односторонні
Проколюючі відгалужувальні затискачі призначені для підключення дроту СІП до неізо-
льованого провідника (типів А, АС).

Стрічка бандажна ізольована
Призначена для кріплення бандажних і універсальних гаків на опорі в умовах агресив-
них середовищ.
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Затискачі проколюючі двосторонні 
Призначені для ізольованого дроту СІП.

Назва Переріз дроту 
магістралі, мм2

Переріз дроту 
відгалуження, мм2

Код 
замовлення

Проколюючий затискач
e.pricking.clamp.pro. 
10.70.1.5.10 (AsXs 10-70 мм²/ 
AsXs 1,5-10 мм²)

AsXs 
10-70

AsXs
1,5-10 p028004

Проколюючий затискач
e.pricking.clamp.pro. 
16.50.16.50 (AsXs 16-50 мм²/ 
AsXs 16-50 мм²)

AsXs
16-50

AsXs
16-50 p028009

Проколюючий затискач
e.pricking.clamp.
pro.16.95.4.50 (AsXs 16-95 
мм²/AsXs 4-50 мм²)

AsXs
16-95

AsXs
4-50 р028001

Відгалужувальний 
проколюючий затискач
tarel.zpi.073 ZP3 (AsXs 35-70 
мм²/AsXs 16-35 мм²)

AsXs
35-70

AsXs 
16-35 073

Проколюючий затискач
e.pricking.clamp.pro. 
25.95.2.5.35 (AsXs 25-95 мм²/ 
AsXs 2,5-35 мм²)

AsXs
25-95

AsXs
2,5-35 p028007

Відгалужувальний 
проколюючий затискач
tarel.zpi.077 ZP77 (AsXS 35-
95 мм²/AsXS 16-50 мм²)

AsXs 
35-95

AsXs
16-50 077

Ізольований 
проколюючий затискач
e.pricking.clamp.pro.
10.95.10.95 (AsXS 10-95 мм²/
AsXS 10-95 мм²)

AsXs
10-95

AsXs
10-95 p028012

Відгалужувальний 
проколюючий затискач
tarel.zpi.95.1 (AsXS 35-95 мм²/
AsXS 35-95 мм²)

AsXs 
35-95

AsXs
35-95 9031-185

Проколюючий затискач
e.pricking.clamp.pro.
16.120.16.120 (AsXS 16-120 
мм²/AsXS 16-120 мм²)

AsXs 
16-120

AsXs 
16-120 p028005

Відгалужувальний 
проколюючий затискач
tarel.zpi.120.1 (AsXS 35-120 
мм²/AsXS 35-120 мм²)

AsXs 
35-120

AsXs
35-120 9031-295

Проколюючий затискач
e.pricking.clamp.pro.
50.150.6.50 (AsXS 50-150  
мм²/AsXS 6-50 мм²)

AsXs 
50-150

AsXs
6-50 р028002

Проколюючий затискач
e.pricking.clamp.pro.
50.240.50.120 (AsXS 50-240 
мм²/AsXS 50-120 мм²)

AsXs
50-240

AsXs
50-120 р028003

Назва Переріз дроту 
магістралі, мм2

Переріз дроту 
відгалуження, мм2

Код 
замовлення

Відгалужувальний 
проколюючий затискач 
tarel.zpi.120.2 (AsXs 35-120 
мм²/Al 25-95 мм²)

AsXs 
35-120

дріт А,
АС 25-95 9041-294

Відгалужувальний затискач
Призначений для приєднання декількох абонентів до магістральної ізольованої пові-
тряної лінії.

Назва Переріз дротів відгалуження, мм2 Код 
замовлення

e.branch.clamp.f.70.2.6.35 2×(6-35) p028010
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Затискачі проколючі для розподільних пристроїв 
Призначені для виконання відгалужень без розриву магістрального провідника.

Назва Переріз дроту 
магістралі, мм2

Переріз дроту 
відгалуження, мм2

Код 
замовлення

Ізольований затискач для 
розподільних пристроїв,
тип A e.i.clamp.pro.fhc.a

6-16 6-10 p023001

Ізольований затискач для 
розподільних пристроїв,
тип B e.i.clamp.pro.fhc.b

25-70 6-35 p023002

Ізольований затискач для 
розподільних пристроїв
e.pricking.clamp.pro.0.75.6

0,75-6 0,75-6 p023003

Затискачі плашкові 
Застосовуються для електричного з’єднання неізольованих дротів, тросів.

Назва Діаметр з’єднуваних дротів, мм Код 
замовлення

e.clamp.pa.1.1 5,1-9 p052001
e.clamp.pa.2.2.a 9,6-11,4 p052002
e.clamp.pа.3.2 12,3-14 p052007
e.clamp.ps.1.1 5,5-8,6 p052003
e.clamp.ps.2.1 9,1-12 p052004

Затискачі проколюючі із запобіжником
Призначені для захисту приєднаних вуличних світильників від струмів короткого зами-
кання і перевантаження.

Назва Номінальний струм 
запобіжника , In, А

Переріз дроту
відгалуження, мм2

Переріз дроту 
магістралі, мм2

Код 
замовлення

BZO-03
16 4

AsXs 16-35 bzo-03
BZO-04 Al 25-70 bzo-04

Гільзи з’єднувальні 
Призначені для з’єднання дротів СІП методом опресовування.

Назва Переріз дроту, мм2 Обпресувальна 
матриця Довжина, мм Код 

замовлення

e.tube.pro.ins.a.16.16 16
Е140 75

p048004
e.tube.pro.ins.a.25.25 25 p048003
e.tube.pro.ins.a.35.35 35

Е173 105

p048002
e.tube.pro.ins.a.50.35 50, 35 p048008
e.tube.pro.ins.a.50.50 50 p048001
e.tube.pro.ins.a.70.50 70, 50 p048009
e.tube.pro.ins.a.70.70 70 p048005
e.tube.pro.ins.a.95.95 95

Е215 135
p048006

e.tube.pro.ins.a.120.120 120 p048007

Стискачі відгалужувальні 
Призначені для виконання відгалужень від магістральних ліній кабелів і дротів напру-
гою до 660 В із попереднім зніманням ізоляції на місці встановлення без розрізання 
провідника.

Назва Переріз відгалуження, мм2 Переріз магістралі, мм Код 
замовлення

Стискач 
відгалужувальний У731

1,5-10
4-10 у-731

Стискач 
відгалужувальний У733

16-35
у-733

Стискач 
відгалужувальний У734 16-25 у-734
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Наконечники ізольовані 
Призначені для герметичного окінцьовування дроту СІП методом опресовування.

Назва Переріз дроту, мм2 Обпресувальна 
матриця Діаметр отвору, мм Код 

замовлення

e.end.pro.cptau.16 16
Е140 10,5

p0630005
e.end.pro.cptau.25 25 p0630006
e.end.pro.cptau.35 35

Е173
12,8

p0630007
e.end.pro.cptau.50 50 p0630001
e.end.pro.cptau.70 70 p0630002
e.end.pro.cptau.95 95 p0630003
e.end.pro.cptau.120 120

Е215
p0630004

e.end.pro.cptau.150 150 p0630008

Ковпачки еластомірні
Призначені для ізоляції кінців дротів СІП. Застосовуються для захисту від доторкання до 
струмопровідної частини дроту і захисту її від впливу зовнішнього середовища.

Назва Переріз дроту, мм2 Код 
замовлення

e.end.ins.6.50 6-50 p047002
e.end.ins.16.150 16-150 p047003
e.end.ins.50.240 50-240 p047001

Обмежувачі перенапруги з індикацією 
Призначені для захисту електричних мереж від перенапруг і грозових розрядів.

Назва Номінальна напруга,
Uc, B

Номінальний розрядний 
струм, In, кА

Код 
замовлення

Обмежувач перенапруги 
PZ-A 280/10-O 280 10 PZ-A 280/10-O

Обмежувач перенапруги 
PZ-A 280/5-O 280 5 PZ-A 280/5-O

Обмежувач перенапруги 
PZ-A 440/10-O 440 10 PZ-A 440/10-O

Обмежувач перенапруги 
PZ-A 440/5-O 440 5 PZ-A 440/5-O

Обмежувач перенапруги 
PZ-A 500/10-O 500 10 PZ-A 500/10-O

Обмежувач перенапруги 
PZ-A 500/5-O 500 5 PZ-A 500/5-O

Обмежувач перенапруги 
PZ-A 660/10-O 660 10 PZ-A 660/10-O

Обмежувач перенапруги 
PZ-A 660/5-O 660 5 PZ-A 660/5-O

Аксесуари для обмежувачів перенапруги 
Призначені для з’єднання обмежувачів перенапруги з кабельною лінією.

Назва Переріз 
дроту, мм2

Переріз дроту 
магістралі, мм2

Код 
замовлення

З'єднувальний кабель тип D 16 – D/PZ-M
Проколюючий затискач 
clamp.type.D.10.150 до 
обмежувачів перенапруги 
PZ-A

– 10-150 PZ-A-D

Скоба заземлення
Призначена для виконання тимчасових заземлень. Встановлюється на кінцевих, перех-
ресних опорах, поблизу трансформаторних підстанцій, а також у місцях проведення 
ремонтних робіт.

Назва Діаметр, мм Код замовлення

e.bracket.earth.35 7 p061002
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Інструмент для роботи з бандажною стрічкою 
Призначений для різання та натягування бандажної стрічки.

Клин (комплект 2 шт.)
Призначений для відокремлення однієї жили дроту СІП від інших жил під час монтажу 
затискачів. Комплект клинів скріплений шнуром, який запобігає падінню клину при 
роботі на опорі.

Назва Код 
замовлення

e.tension.tool.b.20 р0470002

Назва Код 
замовлення

e.tool.wedge p0470011 

Ролик розкаточний 
Призначений для розкачування дротів вздовж траси повітряної лінії.

Назва Робоче навантаження, кН Код 
замовлення

e.roll.150 8 p0470031

Панчохи кабельні
Призначені для утримання дроту СІП або оптоволоконних кабелів і з’єднання їх із допо-
міжним тросом. Їх застосування забезпечує вільне прокачування з’єднання «допоміж-
ний трос — вертлюг — монтажна панчоха — дріт» через розкаточні ролики. Монтажна 
панчоха забезпечує міцність захоплення дроту і зберігає цілісність поверхні його ізоля-

Вертлюг
Вертлюг призначений для запобігання розкручуванню дроту під час його розкачування 
по роликах. Встановлюється між допоміжним тросом і монтажною панчохою.

Затискач монтажний «Жабка»
Призначений для натягання на анкерних або кінцевих опорах неізольованих та ізольо-
ваних дротів. 

Пристрій для натягування кабелю 
Ручна лебідка призначена для натягування дроту з необхідним зусиллям, використо-
вується для підняття невеликих вантажів.

Назва Діаметр кабелю, мм Провід СІП Код 
замовлення

e.cable.grip.10.20 20-25 4×(25-35) p0470003
e.cable.grip.20.30 28-32 4×(50-70) p0470004
e.cable.grip.30.40 38-41 4×(95-120) p0470005

Назва Максимальне навантаження, кН Код 
замовлення

e.swivel.120.35.20kn 20 p0470007

Назва Код 
замовлення

e.selfgrip.clamp.16.32 р0470009

Назва Максимальне навантаження, кН Код 
замовлення

e.winch.tightener.2000 2,5 р0470010
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Короби кабельні пластикові (довжиною 2 м) та аксесуари
Виконують функцію захисту проводки від механічних пошкоджень, при цьому забезпе-
чують естетичність прокладання.

Назва Ширина, мм Висота, мм Колір Код 
замовлення

e.trunking.stand.12.12 12 12

білий

s033001

e.trunking.stand.15.10 15 10 s033002
e.trunking.stand.16.16 16 16 s033003
e.trunking.stand.20.10 20 10 s033004
e.trunking.stand.25.16

25
16 s033005

e.trunking.stand.25.25 25 s033016
e.trunking.stand.40.16

40
16 s033006

e.trunking.stand.40.25 25 s033007
e.trunking.stand.40.40 40 s033008
e.trunking.stand.60.40

60
40 s033009

e.trunking.stand.60.60 60 s033018
e.trunking.stand.80.60 80 60 s033010
e.trunking.stand.100.40

100
40 s033011

e.trunking.stand.100.60 60 s033012

Короби кабельні перфоровані (довжиною 2 м)
Короби кабельні перфоровані виготовляються з ПВХ, який не підтримує горіння. 
Призначені для захисту кабелю та дроту від механічних пошкоджень при збиранні 
щитового обладнання. Застосовуються для розведення дротів і кабелів у щитах.

Назва Ширина, мм Висота, мм Колір Код 
замовлення

e.trunking.perf.stand.15.20
15

20

сірий

s13033002

e.trunking.perf.stand.15.30 30 s13033004
e.trunking.perf.stand.20.20

20
20 s13033003

e.trunking.perf.stand.20.30 30 s13033005
e.trunking.perf.stand.25.65 25 65 s13033013
e.trunking.perf.stand.30.30

30
30 s13033006

e.trunking.perf.stand.30.50 50 s13033007
e.trunking.perf.stand.40.50 40 50 s13033008
e.trunking.perf.stand.45.65 45 65 s13033001
e.trunking.perf.stand.50.50 50

50
s13033009

e.trunking.perf.stand.60.50 60 s13033010
e.trunking.perf.stand.65.65 65 65 s13033015
e.trunking.perf.stand.80.50

80
50 s13033011

e.trunking.perf.stand.80.80 80 s13033016
e.trunking.perf.stand.100.50 100 50 s13033012
e.trunking.perf.stand.25.25.blue

25
25

синій

s13033017
e.trunking.perf.stand.25.40.blue 40 s13033018
e.trunking.perf.stand.25.60.blue 60 s13033019
e.trunking.perf.stand.40.40.blue

40
40 s13033020

e.trunking.perf.stand.40.60.blue 60 s13033021
e.trunking.perf.stand.40.80.blue 80 s13033022
e.trunking.perf.stand.60.40.blue

60
40 s13033023

e.trunking.perf.stand.60.60.blue 60 s13033024
e.trunking.perf.stand.80.60.blue 80 60 s13033025
e.trunking.perf.stand.100.100.blue

100
100 s13033027

e.trunking.perf.stand.100.60.blue 60 s13033026

Короби ПВХ підлогові (довжиною 2 м)
Виконують функцію захисту проводки від механічних пошкоджень, забезпечують есте-
тичність прокладання.

Назва Ширина, мм Висота, мм Колір Код 
замовлення

e.trunking.arc.stand.m.60.15 60 15
сірий

s1033004

e.trunking.arc.stand.m.75.18 75 18 s1033005
e.trunking.arc.stand.m.90.20 90 20 s1033006

https://enext.ua/catalog/korob_plastikoviy/
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Кути для коробів внутрішні
Призначені для з'єднання коробів кабельних пластикових e.trunking.stand.

Назва Ширина, мм Висота, мм Колір Код 
замовлення

e.trunking.blend.in.
stand.15.10 15 10

білий

s4033001

e.trunking.blend.in.
stand.16.16 16 16 s4033002

e.trunking.blend.in.
stand.20.10 20 10 s4033003

e.trunking.blend.in.
stand.25.16

25
16

білий

s4033004

e.trunking.blend.in.
stand.25.25 25 s4033015

e.trunking.blend.in.
stand.40.16

40

16 s4033005

e.trunking.blend.in.
stand.40.25 25 s4033006

e.trunking.blend.in.
stand.40.40 40 s4033007

e.trunking.blend.in.
stand.60.40

60
40 s4033008

e.trunking.blend.in.
stand.60.60 60 s4033016

e.trunking.blend.in.
stand.100.40

100
40 s4033010

e.trunking.blend.in.
stand.100.60 60 s4033011

Назва Ширина, мм Висота, мм Колір Код 
замовлення

e.trunking.blend.out.
stand.15.10 15 10

білий

s2033001

e.trunking.blend.out.
stand.16.16 16 16 s2033002

e.trunking.blend.out.
stand.20.10 20 10 s2033003

e.trunking.blend.out.
stand.25.16

25
16 s2033004

e.trunking.blend.out.
stand.25.25 25 s2033015

e.trunking.blend.out.
stand.40.16

40

16 s2033005

e.trunking.blend.out.
stand.40.25 25 s2033006

e.trunking.blend.out.
stand.40.40 40 s2033007

e.trunking.blend.out.
stand.60.40

60
40 s2033008

e.trunking.blend.out.
stand.60.60 60 s2033016

e.trunking.blend.out.
stand.100.40

100
40 s2033010

e.trunking.blend.out.
stand.100.60 60 s2033011

Кути для коробів зовнішні 
Призначені для з'єднання коробів кабельних пластикових e.trunking.stand. 

Кути для коробів пласкі 
Призначені для з'єднання коробів кабельних пластикових e.trunking.stand. 

Назва Ширина, мм Висота, мм Колір Код 
замовлення

e.trunking.blend.angle.
stand.15.10 15 10

білий
s3033001

e.trunking.blend.angle.
stand.16.16 16 16 s3033002
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Заглушки для коробів 
Призначені для закриття торців коробів кабельних пластикових e.trunking.stand.

Назва Ширина, мм Висота, мм Колір Код 
замовлення

e.trunking.terminal.
stand.15.10 15 10

білий

s6033001

e.trunking.terminal.
stand.16.16 16 16 s6033002

e.trunking.terminal.
stand.20.10 20 10 s6033003

e.trunking.terminal.
stand.25.16

25
16 s6033004

e.trunking.terminal.
stand.25.25 25 s6033015

Назва Ширина, мм Висота, мм Колір Код 
замовлення

e.trunking.channel.
stand.15.10 15 10

білий

s15033001

e.trunking.channel.
stand.16.16 16 16 s15033002

e.trunking.channel.
stand.20.10 20 10 s15033003

e.trunking.channel.
stand.25.16 25 16 s15033004

e.trunking.channel.
stand.25.25 40 25 s15033010

e.trunking.channel.
stand.40.16

40

16 s15033005

e.trunking.channel.
stand.40.25 25 s15033006

e.trunking.channel.
stand.40.40 40 s15033014

e.trunking.channel.
stand.60.40

60
40 s15033015

e.trunking.channel.
stand.60.60 60 s15033016

e.trunking.channel.
stand.100.40

100
40 s15033011

e.trunking.channel.
stand.100.60 60 s15033012

З’єднувачі для коробів 
Призначені для з'єднання коробів кабельних пластикових e.trunking.stand.

Назва Ширина, мм Висота, мм Колір Код 
замовлення

e.trunking.blend.angle.
stand.20.10 20 10

білий

s3033003

e.trunking.blend.angle.
stand.25.16

25
16 s3033004

e.trunking.blend.angle.
stand.25.25 25 s3033015

e.trunking.blend.angle.
stand.40.16

40

16 s3033005

e.trunking.blend.angle.
stand.40.25 25 s3033006

e.trunking.blend.angle.
stand.40.40 40 s3033007

e.trunking.blend.angle.
stand.60.40

60
40 s3033008

e.trunking.blend.angle.
stand.60.60 60 s3033016

e.trunking.blend.angle.
stand.100.40

100
40 s3033010

e.trunking.blend.angle.
stand.100.60 60 s3033011
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Т-з’єднувачі для коробів 
Призначені для з'єднання коробів кабельних пластикових e.trunking.stand. 

Назва Ширина, мм Висота, мм Колір Код 
замовлення

e.trunking.t.channel.
stand.15.10 15 10

білий

s5033001

e.trunking.t.channel.
stand.16.16 16 16 s5033002

e.trunking.t.channel.
stand.20.10 20 10 s5033003

e.trunking.t.channel.
stand.25.16

25
16 s5033004

e.trunking.t.channel.
stand.25.25 25 s5033015

e.trunking.t.channel.
stand.40.16

40

16 s5033005

e.trunking.t.channel.
stand.40.25 25 s5033006

e.trunking.t.channel.
stand.40.40 40 s5033007

e.trunking.t.channel.
stand.60.40

60
40 s5033008

e.trunking.t.channel.
stand.60.60 60 s5033016

e.trunking.t.channel.
stand.100.40

100
40 s5033010

e.trunking.t.channel.
stand.100.60 60 s5033011

Назва Ширина, мм Висота, мм Колір Код 
замовлення

e.trunking.terminal.
stand.40.16

40
16

білий

s6033005

e.trunking.terminal.
stand.40.25 25 s6033006

e.trunking.terminal.
stand.40.40 40 40 s6033007

e.trunking.terminal.
stand.60.40

60
40 s6033008

e.trunking.terminal.
stand.60.60 60 s6033016

e.trunking.terminal.
stand.100.40

100
40 s6033010

e.trunking.terminal.
stand.100.60 60 s6033011
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Труби гофровані українського виробництва e.stand.ultra
Призначені для інсталяції відкритої електропроводки вздовж стін і стель із негорючих матеріалів. 
Труба гофрована ПВХ з протяжкою.

Назва Бухта, м Діаметр, мм Код 
замовлення

e.g.tube.stand.ultra.11.16.p 
(100 м)

100
16 s035108

e.g.tube.stand.ultra.14.20.p 
(100 м) 20 s035109

e.g.tube.stand.ultra.19.25.p 
(50 м) 50 25 s035110

e.g.tube.stand.ultra.25.32.p 
(25 м) 25 32 s035111

Труби гофровані та аксесуари

Труби гофровані з протяжкою
Призначені для інсталяції відкритої електропроводки вздовж стін і стель із негорючих 
матеріалів.

Назва Бухта, м Діаметр, мм Код 
замовлення

e.g.tube.stand.11.16.p 100 16 s028001

e.g.tube.stand.14.20.p 100 20 s028002

e.g.tube.stand.19.25.p 50 25 s028014

e.g.tube.stand.25.32.p 25 32 s028031

e.g.tube.stand.33.40.p 50 40 s028005

e.g.tube.stand.40.50.p 25 50 s028012

Труби гофровані українського виробництва серії e.professional
Призначені для монтажу прихованої електропроводки в підлозі, стелі та стінах з негорю-
чих матеріалів, також можна застосовувати в цементній стяжці та під заливання бетоном. 
Труба гофрована важка (750Н).

Назва Бухта, м Діаметр, мм Код 
замовлення

e.g.tube.pro.11.16 (25 м) 25
16

s028059

e.g.tube.pro.11.16 (50 м) 50 s028060

e.g.tube.pro.14.20 (25 м) 25
20

s028061

e.g.tube.pro.14.20 (50 м) 50 s028062

e.g.tube.pro.19.25 (25 м) 25
25

s028063

e.g.tube.pro.19.25 (50 м) 50 s028068

e.g.tube.pro.25.32 (25 м) 25
32

s028069

e.g.tube.pro.25.32 (50 м) 50 s028070

Труби гофровані стійкі до ультрафіолету e.stand.uv
Призначені для інсталяції відкритої електропроводки вздовж стін і стель із негорючих 
ма-
теріалів. Труба гофрована ПВХ з протяжкою застосовується для прокладання електро-

Назва Бухта, м Діаметр, мм Код 
замовлення

e.g.tube.uv.stand.11.16.p (50 м) 50
16

s028071

e.g.tube.uv.stand.11.16.p (25 м) 25 s028072

e.g.tube.uv.stand.14.20.p (50 м) 50
20

s028073

e.g.tube.uv.stand.14.20.p (25 м) 25 s028074

e.g.tube.uv.stand.19.25.p (50 м) 50
25

s028075

e.g.tube.uv.stand.19.25.p (25 м) 25 s028076

e.g.tube.uv.stand.25.32.p (50 м) 50
32

 s028077 

e.g.tube.uv.stand.25.32.p (25 м) 25 s028078

https://enext.ua/catalog/trubi_plastikovi_gofrovani_g_tube/
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Труби гнучкі армовані
Призначені для інсталяції відкритої електропроводки вздовж стін і стель із негорючих 
матеріалів. 

Назва Бухта, м Діаметр, мм Код 
замовлення

e.g.tube.pro.10

30

10 CS30010

e.g.tube.pro.12 12 CS30012

e.g.tube.pro.14 14 CS30014

e.g.tube.pro.16 16 CS30016

e.g.tube.pro.20 20 CS30020

e.g.tube.pro.22 22 CS30022

e.g.tube.pro.25 25 CS30025

e.g.tube.pro.30 30 CS30030

e.g.tube.pro.32 32 CS30032

e.g.tube.pro.38 38 CS30038

Труби пластикові гладкі та аксесуари

Труби ПВХ (довжиною 3 м) світло-сірого кольору
Призначені для захисту кабелю та дроту від механічних пошкоджень і для інсталяції 
відкритої електропроводки вздовж стін і стель із горючих та негорючих матеріалів.

Назва Діаметр зовнішній, мм Код 
замовлення

e.pipe.stand.gray.16 16 s1035051
e.pipe.stand.gray.20 20 s1035052
e.pipe.stand.gray.25 25 s1035053
e.pipe.stand.gray.32 32 s1035054
e.pipe.stand.gray.40 40 s1035055
e.pipe.stand.gray.50 50 s1035056
e.pipe.stand.gray.63 63 s1035057

З’єднувачі для труб 
Призначені для прямого з’єднання труб ПВХ, IP55.

З’єднувачі для труб плавні кутові 
Призначені для забезпечення плавного повороту траси трубопроводів на 90°, IP55.

Назва Код 
замовлення

e.pipe.connect.stand.m.16 s1035206
e.pipe.connect.stand.m.20 s1035207
e.pipe.connect.stand.m.25 s1035202
e.pipe.connect.stand.m.32 s1035220

Назва Код 
замовлення

e.pipe.angle.large.stand.m.16 s1035208u
e.pipe.angle.large.stand.m.20 s1035209u
e.pipe.angle.large.stand.m.25 s1035210

Т-з’єднувачі для труб 
Призначені для з’єднання-відгалуження труб ПВХ, IP55.

Назва Код 
замовлення

e.pipe.t.connect.stand.m.16 s1035211
e.pipe.t.connect.stand.m.20 s1035219u
e.pipe.t.connect.stand.m.25 s1035212

https://enext.ua/catalog/trubi_plastikovi_gladki_pipe/
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Трубні вводи 
Призначені для введення труб у монтажні коробки, IP55.

U-кліпси 
Призначені для кріплення гладких та гофрованих труб ПВХ вздовж стін.

Назва Код 
замовлення

e.pipe.tangency.stand.m.16 s1035217
e.pipe.tangency.stand.m.20 s1035218
e.pipe.tangency.stand.m.25 s1035216

Назва Код 
замовлення

e.g.tube.clip.stand.16.dub (упаковка 100 шт.) s028054
e.g.tube.clip.stand.20.dub (упаковка 50 шт.) s028155
e.g.tube.clip.stand.25.dub (упаковка 50 шт.) s028156
e.g.tube.clip.stand.32.dub (упаковка 25 шт.) s028056
e.g.tube.clip.stand.40.dub (упаковка 25 шт.) s028057
e.g.tube.clip.stand.50.dub (упаковка 25 шт.) s028058

S-кліпси 
Призначені для кріплення труб ПВХ вздовж стін.

Назва Код 
замовлення

e.pipe.s.clip.stand.m.16 s1035213
e.pipe.s.clip.stand.m.20 s1035214
e.pipe.s.clip.stand.m.25 s1035215

Кришка коробки з’єднувальної
Призначена для захисту з'єднань від пилу та вологи всередині коробок e.pipe.3.db.stand 
та e.pipe.4.db.stand.

Хомути-кліпси універсальні з дюбелем 
Призначені для кріплення труб ПВХ вздовж стін.

Назва Код 
замовлення

e.pipe.db.cover.stand s7035007

Назва Код 
замовлення

e.pipe.uni.clip.stand.14 s13035005
e.pipe.uni.clip.stand.18 s13035006

s13035007

Коробки з’єднувальні трубні 3 вводи
Призначені для з’єднання та розгалуження контрольних і силових кабелів. 
Ступінь захисту ІР44.

Коробки з’єднувальні трубні 4 вводи
Призначені для з’єднання та розгалуження контрольних і силових кабелів. 
Ступінь захисту ІР44.

Назва Код 
замовлення

e.pipe.3.db.stand.16 s7035001
e.pipe.3.db.stand.20 s7035002
e.pipe.3.db.stand.25 s7035003

Назва Код 
замовлення

e.pipe.4.db.stand.16 s7035004
e.pipe.4.db.stand.20 s7035005
e.pipe.4.db.stand.25 s7035006
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Пружини для згибання труб
Призначені для перешкоджання переломів пластикових труб при ручному згинанні. 
Дозволяють вручну вигинати труби ПВХ під потрібним кутом.

Назва Код 
замовлення

e.pipe.spring.stand.16 s11035001
e.pipe.spring.stand.20 s11035002
e.pipe.spring.stand.25 s11035003
e.pipe.spring.stand.32 s11035004

Двостінна труба чорна

Двостінна труба червона

Система прокладання кабелю в ґрунті
Двостінна труба застосовується для прокладки в ній комунікаційних мереж напругою до 
10 кВ, і завдяки високій механічній міцності здатна витримувати високі навантаження в 
ґрунті.

Назва Діаметр 
зовнішній,мм

Діаметр 
внутрішній, мм Довжина, м Код 

замовлення

e.kor.tube.black.40.32 40 32

50

s028101
e.kor.tube.black.50.41 50 41 s028102
e.kor.tube.black.63.52 63 52 s028103
e.kor.tube.black.75.61 75 61 s028104
e.kor.tube.black.90.75 90 74

50
s028105

e.kor.tube.black.110.95 110 95 s028106
e.kor.tube.black.160.136 160 136 s028107

Назва Діаметр 
зовнішній,мм

Діаметр 
внутрішній, мм Довжина, м Код 

замовлення

Копофлекс 40    40 32

50

KF09040
Копофлекс 50    50 41 KF09050
Копофлекс 63    63 52 KF09063
Копофлекс 75    75 61 KF09075
Копофлекс 90    90 74

50
KF09090

Копофлекс 110   110 95 KF09110
Копофлекс 160   160 136 KF09160

Муфти з’єднувальні для труб 
Призначені для з’єднання коригованих двостінних труб.

Назва Діаметр приєднуваної труби, мм Код 
замовлення

e.pipe.connector.75 75 001132р
e.pipe.connector.90 90 001142р
e.pipe.connector.110 110 001152р
e.pipe.connector.160 160 001192р

Кабельні колодязі
Призначені для організації доступу до місць розгалуження кабельних трас у ґрунті. 
Використовуються як ревізійні люки. Практичне та доступне рішення для вулиць, парків, 
садів, будівництва, прокладання ліній електропередач, прокладання телефонних ліній, 
пристроїв інфраструктури. Матеріал корпусу — поліпропілен.

Назва Розміри, мм Код 
замовлення

e.manhole.200.200.200.cover 200×200×200 CP202020
e.manhole.300.300.300.6.cov-
er 300×300×300 CP303032

e.manhole.300.300.300.cover 300×300×300 CP303030
e.manhole.400.400.400.cover 400×400×400 CP404040
e.manhole.550.550.500.cover 550×550×500 CP555550
e.manhole.360.260.320.cover 320х260х320 CP362632

https://enext.ua/catalog/sistema_prokladki_kabelyu_v_grunti/
https://enext.ua/catalog/mufti_z_dnuvalni_connector/
https://enext.ua/catalog/kolodyazi_kabelni_plastikovi/
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Металорукав та аксесуари

Металорукав, IP40
Металорукав з гальванічним антикорозійним покриттям, призначений для інсталяції 
відкритої електропроводки, у тому числі й на горючих поверхнях, для додаткового захи-
сту проводки від механічних пошкоджень всередині приміщень.

Назва Діаметр умовного 
проходу, мм Бухта, м Код 

замовлення

e.met.sleeve.stand.sldx.038 3,8

100

s032048
e.met.sleeve.stand.sldx.08 8 s032017
e.met.sleeve.stand.sldx.10 10 s032019
e.met.sleeve.stand.sldx.12 12 s032020
e.met.sleeve.stand.sldx.15 15 s032021
e.met.sleeve.stand.sldx.18 18

50
s032022

e.met.sleeve.stand.sldx.25 25 s032023
e.met.sleeve.stand.sldx.32 32

25
s032024

e.met.sleeve.stand.sldx.38 38 s032025
e.met.sleeve.stand.sldx.50 50

20
s032026

e.met.sleeve.stand.sldx.63 63 s032044
e.met.sleeve.stand.sldx.80 80 10 s032045

Металорукав серії «Light»
Металорукав зі сталі гарячого цинкування призначений для інсталяції відкритої елек-
тропроводки, у тому числі й на горючих поверхнях, для додаткового захисту проводки 
від механічних пошкоджень всередині приміщень.

Назва Діаметр умовного 
проходу, мм Бухта, м Код 

замовлення

Металорукав з протяжкою 
гарячого цинкування 9

50

РЗл-Ц-0950

Металорукав з протяжкою 
гарячого цинкування 
11 мм/50 м Light

11 РЗл-Ц-1150

Металорукав з протяжкою 
гарячого цинкування 
14 мм/50 м Light

14 РЗл-Ц-1450

Металорукав з протяжкою 
гарячого цинкування 
18 мм/50 м Light

18 РЗл-Ц-1850

Металорукав з протяжкою 
гарячого цинкування 
20 мм/50 м Light

20 РЗл-Ц-2050

Металорукав з протяжкою 
гарячого цинкування 
22 мм/50 м Light

22 РЗл-Ц-2250

Металорукав з протяжкою 
гарячого цинкування 
11 мм/25 м Light

11

25

РЗл-Ц-1125

Металорукав з протяжкою 
гарячого цинкування
14 мм/25 м Light

14 РЗл-Ц-1425

Металорукав з протяжкою 
гарячого цинкування
18 мм/25 м Light

18 РЗл-Ц-1825

Металорукав з протяжкою 
гарячого цинкування
20 мм/25 м Light

20 РЗл-Ц-2025

Металорукав з протяжкою 
гарячого цинкування
22 мм/25 м Light

22 РЗл-Ц-2225

Металорукав з протяжкою 
гарячого цинкування
26 мм/25 м Light

26 РЗл-Ц-2625

Металорукав з протяжкою 
гарячого цинкування
11 мм/10 м Light

11 10 РЗл-Ц-1110

https://enext.ua/catalog/metalorukav/
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Металорукав із протяжкою
Металорукав зі сталі холодного цинкування, призначений для інсталяції відкритої елек-
тропроводки, у тому числі й на горючих поверхнях, для додаткового захисту проводки 
від механічних пошкоджень всередині приміщень.

Назва Діаметр умовного 
проходу, мм Бухта, м Код 

замовлення

Металорукав холодного 
цинкування 11 мм/50 м, 
з протяжкою

11

50

РЗ-Ц11/50

Металорукав холодного 
цинкування 14 мм/50 м, 
з протяжкою

14 РЗ-Ц14/50

Металорукав холодного 
цинкування 18 мм/50 м, 
з протяжкою

18 РЗ-Ц18/50

Металорукав холодного 
цинкування 20 мм/50 м, 
з протяжкою

20 РЗ-Ц20/50

Металорукав ххолодного 
цинкування 22 мм/50 м, 
з протяжкою

22 РЗ-Ц22/50

Металорукав холодного 
цинкування 26 мм/25 м, 
з протяжкою

26

25

РЗ-Ц26/25

Металорукав холодного 
цинкування 11 мм/25 м, 
з протяжкою

11 РЗ-Ц11/25

Металорукав холодного 
цинкування 14 мм/25 м, 
з протяжкою

14 РЗ-Ц14/25

Металорукав холодного 
цинкування 18 мм/25 м, 
з протяжкою

18 РЗ-Ц18/25

Металорукав холодного 
цинкування 20 мм/25 м, 
з протяжкою

20 РЗ-Ц20/25

Металорукав холодного 
цинкування 22 мм/25 м, 
з протяжкою

22 РЗ-Ц22/25

Назва Діаметр умовного 
проходу, мм Бухта, м Код 

замовлення

Металорукав з протяжкою 
гарячого цинкування
14 мм/10 м Light

14

10

РЗл-Ц-1410

Металорукав з протяжкою 
гарячого цинкування
18 мм/10 м Light

18 РЗл-Ц-1810

Металорукав ізольований, IP65
Призначений для інсталяції електропроводки в агресивних середовищах із підвище-
ним вмістом пилу і газів. Покритий зовні самозатухаючим ПВХ, який забезпечує герме-

Назва Діаметр умовного 
проходу, мм Бухта, м Код 

замовлення

e.met.proof.stand.slfs.08 8

100

s032027
e.met.proof.stand.slfs.10 10 s032028
e.met.proof.stand.slfs.12 12 s032029
e.met.proof.stand.slfs.15 15 s032030
e.met.proof.stand.slfs.18 18

50
s032031

e.met.proof.stand.slfs.25 25 s032032
e.met.proof.stand.slfs.32 32

25
s032033

e.met.proof.stand.slfs.38 38 s032034
e.met.proof.stand.slfs.50 50

20
s032035

e.met.proof.stand.slfs.63 63 s032046
e.met.proof.stand.slfs.80 80 10 s032047
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Металорукав ізольований підсилений, IP68
Призначений для інсталяції електропроводки в агресивних середовищах із підвище-
ним вмістом вологи, пилу. Зовнішня оболонка зі світлостабілізованого ПВХ.

Назва Діаметр умовного 
проходу, мм Бухта, м Код 

замовлення

e.met.sleeve.stand.proof.
slfg.13 13 100 s049001

e.met.sleeve.stand.proof.
slfg.16 16

50

s049002

e.met.sleeve.stand.proof.
slfg.21 21 s049003

e.met.sleeve.stand.proof.
slfg.26 26 s049004

e.met.sleeve.stand.proof.
slfg.34 34 25 s049005

Металорукав ізольований, який не підтримує горіння 
і не містить галогенів в ізоляції, IP65
Призначений для інсталяції електропроводок відповідальних об'єктів з підвищеними 
вимогами до пожежної безпеки і захисту кабелю.

Назва Діаметр умовного 
проходу, мм Бухта, м Код 

замовлення

e.met.sleeve.stand.proof.
slhf.15 15

100
s032051

e.met.sleeve.stand.proof.
slhf.18 18 s032052

e.met.sleeve.stand.proof.
slhf.25 25 50 s032053

Металорукав у металевому обплетенні, IP68
Призначений для інсталяції відкритої електропроводки, у тому числі в дерев’яних будів-
лях, для додаткового захисту проводки від механічних пошкоджень. Зовнішнє металеве 
обплетення надає додаткову механічну міцність.

Назва Діаметр умовного 
проходу, мм Бухта, м Код 

замовлення

e.met.sleeve.stand.proof.
braid.12 12

50

s050001

e.met.sleeve.stand.proof.
braid.15 15 s050002

e.met.sleeve.stand.proof.
braid.18 18 s050003

e.met.sleeve.stand.proof.
braid.25 25 s050004

e.met.sleeve.stand.proof.
braid.32 32

30
s050005

e.met.sleeve.stand.proof.
braid.38 38 s050006

Вводи прямі для металорукава, IP65
Призначені для надійного і герметичного з’єднання металорукава та електротехнічного 
обладнання.

Назва Код 
замовлення

e.met.dir.stand.sldx.08 s045001
e.met.dir.stand.sldx.10 s045002
e.met.dir.stand.sldx.12 s045003
e.met.dir.stand.sldx.15 s045004
e.met.dir.stand.sldx.18 s045005
e.met.dir.stand.sldx.25 s045006
e.met.dir.stand.sldx.32 s045007
e.met.dir.stand.sldx.38 s045008
e.met.dir.stand.sldx.50 s045009
e.met.dir.stand.sldx.63 s045010
e.met.dir.stand.sldx.80 s045011
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Вводи кутові для металорукава, IP65
Призначені для надійного кутового з’єднання металорукава та електротехнічного облад-
нання.

Назва Код 
замовлення

e.met.angle.stand.sldx.12 s046001
e.met.angle.stand.sldx.15 s046002
e.met.angle.stand.sldx.18 s046003
e.met.angle.stand.sldx.25 s046004
e.met.angle.stand.sldx.32 s046005
e.met.angle.stand.sldx.38 s046006
e.met.angle.stand.sldx.50 s046007

Скоби монтажні металеві 1s 
Призначені для кріплення металорукава.

Скоби монтажні металеві 2s 
Призначені для кріплення металорукава.

Назва Код 
замовлення

e.met.clips.stand.15.1s s043001
e.met.clips.stand.18.1s s043002
e.met.clips.stand.25.1s s043003
e.met.clips.stand.32.1s s043004
e.met.clips.stand.38.1s s043005
e.met.clips.stand.50.1s s043006
e.met.clips.stand.63.1s s043013

Назва Код 
замовлення

e.met.clips.stand.15.2s s043007
e.met.clips.stand.18.2s s043008
e.met.clips.stand.25.2s s043009
e.met.clips.stand.32.2s s043010
e.met.clips.stand.38.2s s043011
e.met.clips.stand.50.2s s043012
e.met.clips.stand.63.2s s043014

З’єднувачі для металорукава, IP65 
Призначені для з’єднання металорукавів.

Назва Код 
замовлення

e.met.connect.stand.sldx.08 s044007
e.met.connect.stand.sldx.10 s044008
e.met.connect.stand.sldx.12 s044009
e.met.connect.stand.sldx.15 s044001
e.met.connect.stand.sldx.18 s044002
e.met.connect.stand.sldx.25 s044003
e.met.connect.stand.sldx.32 s044004
e.met.connect.stand.sldx.38 s044005
e.met.connect.stand.sldx.50 s044006
e.met.connect.stand.sldx.63 s044010
e.met.connect.stand.sldx.80 s044011

Підлогові люки (Туреччина)
Призначені для кабельних трас під підлогою у приміщеннях з великим відкритим про-
стором з можливістю підключення робочих місць до силових та інформаційних розеток.

Назва Висота, мм Ширина, мм Код 
замовлення

Люк ADK-P на 18 
модулів типу 45×22,5 мм 
розподільний. Кришка зі 
сталевою пластиною 2 мм

75 250 ADK-P

https://enext.ua/catalog/pidpidlogovi_kabel_kanali/


24

Назва Висота, мм Ширина, мм Код 
замовлення

Коробка ADK-M 
373×373×77 мм під люк для 
підлогового кабелю-каналу 
H 30-40 мм товщ. 2 мм

77-90 373 ADK-M

Розетка силова із з/к 
Sсhuko зі шторками,
2 модулі 45×45 біла

45 45 ADK-300001

Конектор комп’ютерний 
(1×8) CAT6 – – ADK-050032

Конектор телефонний (1×4) – – ADK-050009
Адаптер інформаційної 
розетки RJ-45 UTP KAT 5e 
зі шторкою 1 модуль 45×22,5

45 22,5 ADK-050012

Адаптер інформаційної 
розетки RJ-45 UTP KAT 5e 
зі шторкою 2 модулі 45×45

45 45 ADK-050013

Труби металеві та аксесуари

Труби металеві без нарізки, довжина 3,05 м
Призначені для механічного захисту прихованої та відкритої електропроводки, яка мон-
тується по стінах, стелях, із підтримуючих горіння і не підтримуючих горіння матеріалів.

З’єднувачі кутові металевих труб без нарізки 
Використовуються для повороту траси на кут 90°.

Назва Код 
замовлення

e.industrial.pipe.1/2" i0380001
e.industrial.pipe.3/4" i0380002
e.industrial.pipe.1" i0380003
e.industrial.pipe.1-1/4" i0380004
e.industrial.pipe.1-1/2" i0380005
e.industrial.pipe.2" i0380006

Назва Код 
замовлення

e.industrial.pipe.angle.1/2" i0400001
e.industrial.pipe.angle.3/4" i0400002
e.industrial.pipe.angle.1" i0400003
e.industrial.pipe.angle.1-1/4" i0400004
e.industrial.pipe.angle.1-1/2" i0400005
e.industrial.pipe.angle.2" i0400006

З’єднувачі металевих труб цангові
Призначені для з’єднання труб нарізки у якості компенсувального пристрою в місцях 
перетинання температурних швів або при проходженні приміщень, де можливе лінійне 
розширення або стискання труби під впливом температур.

Назва Код 
замовлення

e.industrial.pipe.connect.collet.1/2" i0430001
e.industrial.pipe.connect.collet.3/4" i0430002
e.industrial.pipe.connect.collet.1" i0430003
e.industrial.pipe.connect.collet.1-1/4" i0430004
e.industrial.pipe.connect.collet.1-1/2" i0430005
e.industrial.pipe.connect.collet.2" i0430006

З’єднувачі металевих труб ґвинтові 
Призначені для з’єднання труб без нарізки.

Назва Код 
замовлення

e.industrial.pipe.connect.screw.1/2" i0440001
e.industrial.pipe.connect.screw.3/4" i0440002
e.industrial.pipe.connect.screw.1" i0440003
e.industrial.pipe.connect.screw.1-1/4" i0440004

https://enext.ua/catalog/trubi_metalevi/
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Вводи металевих труб ґвинтові
Призначені для вводу труб у коробки з отвором, який має внутрішню нарізку, або тон-
костінні коробки без нарізки.

Назва Код 
замовлення

e.industrial.pipe.dir.screw.1/2" i0460001
e.industrial.pipe.dir.screw.3/4" i0460002
e.industrial.pipe.dir.screw.1" i0460003
e.industrial.pipe.dir.screw.1-1/4" i0460004
e.industrial.pipe.dir.screw.1-1/2" i0460005
e.industrial.pipe.dir.screw.2" i0460006

Вводи металевих труб цангові
Призначені для вводу труб у коробки з отвором, який має внутрішню нарізку, або короб-
ки без нарізки.

Назва Код 
замовлення

e.industrial.pipe.dir.collet.1/2" i0450001
e.industrial.pipe.dir.collet.3/4" i0450002
e.industrial.pipe.dir.collet.1" i0450003
e.industrial.pipe.dir.collet.1-1/4" i0450004
e.industrial.pipe.dir.collet.1-1/2" i0450005
e.industrial.pipe.dir.collet.2" i0450006

Перехідники металеві нарізні
Призначені для з’єднання труб із коробками, що мають діаметри отворів, відмінні від 
діаметра ввідної труби.

Назва Код 
замовлення

e.industrial.pipe.thread.bts.3/4”.1/2" i0410001
e.industrial.pipe.thread.bts.1”.1/2" i0410002
e.industrial.pipe.thread.bts.1”.3/4" i0410003
e.industrial.pipe.thread.bts.1-1/4”.1/2" i0410004
e.industrial.pipe.thread.bts.1-1/4”.3/4" i0410005
e.industrial.pipe.thread.bts.1-1/4”.1" i0410006
e.industrial.pipe.thread.bts.1-1/2”.1/2" i0410007
e.industrial.pipe.thread.bts.1-1/2”.3/4" i0410008
e.industrial.pipe.thread.bts.1-1/2”.1" i0410009
e.industrial.pipe.thread.bts.1-1/2”.1-1/4" i0410010
e.industrial.pipe.thread.bts.2”.1/2" i0410011
e.industrial.pipe.thread.bts.2”.3/4" i0410012
e.industrial.pipe.thread.bts.2”.1" i0410013
e.industrial.pipe.thread.bts.2”.1-1/4" i0410014
e.industrial.pipe.thread.bts.2”.1-1/2" i0410015

Назва Код 
замовлення

e.industrial.pipe.connect.screw.1-1/2" i0440005
e.industrial.pipe.connect.screw.2" i0440006

З’єднувачі ревізійні прямі
Призначені для з’єднання труб на прямих ділянках траси, для з’єднання, ревізії або за-
міни дротів.

Назва Код 
замовлення

e.industrial.pipe.db.revise.direct.1/2" i0550001
e.industrial.pipe.db.revise.direct.3/4" i0550002
e.industrial.pipe.db.revise.direct.1" i0550003
e.industrial.pipe.db.revise.direct.1-1/4" i0550004
e.industrial.pipe.db.revise.direct.1-1/2" i0550005
e.industrial.pipe.db.revise.direct.2" i0550006
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Заглушки нарізні 
Призначені для закриття невикористовуваних отворів коробки.

Назва Код 
замовлення

e.industrial.сар.1/2" i0570001
e.industrial.сар.3/4" i0570002

Кріплення для підвішування труб 
Призначені для кріплення труб до несучих конструкцій, стін, стель.

Назва Код 
замовлення

e.industrial.pipe.clip.hand.1/2" i0470001
e.industrial.pipe.clip.hand.3/4" i0470002
e.industrial.pipe.clip.hand.1" i0470003
e.industrial.pipe.clip.hand.1-1/4" i0470004
e.industrial.pipe.clip.hand.1-1/2" i0470005
e.industrial.pipe.clip.hand.2" i0470006

З’єднувачі ревізійні Г-подібні
З’єднувачі з двома патрубками з внутрішньою нарізкою призначені для з’єднання труб 
на ділянках повороту траси під 90° для з’єднання, ревізії або заміни дротів.

Назва Код 
замовлення

e.industrial.pipe.db.revise.elbow.1/2" i0540001
e.industrial.pipe.db.revise.elbow.3/4" i0540002
e.industrial.pipe.db.revise.elbow.1" i0540003
e.industrial.pipe.db.revise.elbow.1-1/4" i0540004
e.industrial.pipe.db.revise.elbow.1-1/2" i0540005
e.industrial.pipe.db.revise.elbow.2" i0540006

З’єднувачі ревізійні T-подібні
Призначені для з’єднання труб на ділянках розгалуження траси під 90°, для з’єднання, 
ревізії або заміни дротів.

Коробки монтажні для труб 
Призначені для з’єднання та розгалуження дротів, які прокладаються в сталевих трубах.

Назва Код 
замовлення

e.industrial.pipe.db.revise.t.1/2" i0560001
e.industrial.pipe.db.revise.t.3/4" i0560002
e.industrial.pipe.db.revise.t.1" i0560003
e.industrial.pipe.db.revise.t.1-1/4" i0560004
e.industrial.pipe.db.revise.t.1-1/2" i0560005
e.industrial.pipe.db.revise.t.2" i0560006

Назва Код 
замовлення

e.industrial.рipe.db квадратна 12×5 i0520001
e.industrial.рipe.db.octa восьмикутна 4×5 i0520002

Коробки монтажні для труб 
Призначені для з’єднання та розгалуження дротів, які прокладаються в сталевих трубах.

Назва Код 
замовлення

e.industrial.pipe.db.thread.3.1/2" i0530001
e.industrial.pipe.db.thread.3.3/4" i0530002
e.industrial.pipe.db.thread.4.1/2" i0530003
e.industrial.pipe.db.thread.4.3/4" i0530004
e.industrial.pipe.db.thread.5.1/2" i0530005
e.industrial.pipe.db.thread.5.3/4" i0530006
e.industrial.pipe.db.thread.5.х.1/2" i0530007
e.industrial.pipe.db.thread.5.х.3/4" i0530008
e.industrial.pipe.db.cover (кришка) i0530009
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Затискачі профілю для труб 
Призначені для підвішування труб до монтажного профілю e.industrial.strut.chanel.

Профілі монтажні перфоровані для труб 
Призначені для системи кріплення труб до несучих конструкцій стель.

Трубозгини 
ризначені для згину тонкостінної металевої труби на кути від 0 до 180°.

Назва Код 
замовлення

e.industrial.strut.clamp.1/2" i0500001
e.industrial.strut.clamp.3/4" i0500002
e.industrial.strut.clamp.1" i0500003
e.industrial.strut.clamp.1-1/4" i0500004
e.industrial.strut.clamp.1-1/2" i0500005
e.industrial.strut.clamp.2" i0500006

Назва Код 
замовлення

e.industrial.strut.chanel.40.20.1.5 i0490001

Назва Код 
замовлення

e.industrial.рipe.bender.1/2” i0510001
e.industrial.рipe.bender.3/4” i0510002
e.industrial.рipe.bender.1” i0510003

Назва Діапазон 
затискання D, мм

Діаметр 
отвору, мм

Глибина просвердленого 
отвору, мм

Код 
замовлення

1974 16-23 16-23
6 40

s058001

1974 22-30 22-30 s058002

Назва Діапазон 
затискання D, мм

Діаметр 
отвору, мм

Глибина просвердленого 
отвору, мм

Код 
замовлення

1974 2×12-25 12-25 6 40 2197863

Назва Діапазон 
затискання D, мм

Глибина просвердленого 
отвору, мм

Код 
замовлення

1975 12-15 12-15

40

2148021

1975 16-19 16-19 2148048

1975 19-22 19-22,5 2148056

1976 12-15 12-15,5 190N 2148501

1976 16-21 16-21,5
500N

2148528

1976 22-28 22,5-28,5 2148536

Стяжні хомути BKS 
Призначені для затискання в (один) пучок декількох проводів або кабелів. 

* Під замовлення

Одинарні натискні фіксатори 
Призначені для фіксації проводів, кабелів, труб.

Подвійні натискні фіксатори

Затискачі Snap

Назва Діапазон затискання D, мм Код 
замовлення

1973 3-13 LGR 3-13 2148803
1973 8-28 LGR 8-28 2148846
1973 20-40 LGR 20-40 2148862

Вироби для кріплення OBO Bettermann
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Фіксатори кабелю Nagel-Fix

Затискачі Quick, алюміній

Назва Цвях D×l, мм Код 
замовлення

1996 40 3×40 2222833
1996 50 3,5×50 2222841
1996 60 3,5×60 2222868
1996 70 3,5×70 2222876

Назва Типорозмір Код 
замовлення

2029 M16 ALU М16 2149850
2029 M25 ALU М25 2149858
2029 M32 ALU М32 2149862
2029 M40 ALU М40 2149866
2029 M50 ALU М50 2149870
2029 M63 ALU М63 2149874

Кабельні затискачі

Назва Кількість дротів ПВС 3×1,5 Код 
замовлення

2032 8 2205017
2033 16 2205033
2034 10 2205041
2033 M 16 2204000
2034 M 10 2204010

Кріпильні скоби

Назва Діапазон затискача D, мм Код 
замовлення

2037 3-7 LGR 3-7 2250071
2037 6-13 LGR 6-13 2250136
2037 12-20 LGR 12-20 2250209
2037 16-24 LGR 16-24 2250241
2037 18-30 LGR 18-30 2250306
2037 27-43 LGR 27-43 2250438
255 3.2 LGR 3,2 2222035
255 5.2 LGR 5,2 2222051
255 6.5 LGR 6,5 2222078
255 8 LGR 8 2222086
255 9.5 LGR 9,5 2222094
255 11 LGR 11 2222116
255 12.5 LGR 12,5 2222124
255 14 LGR 14 2222140
255 16 LGR 16 2222167
255 17.5 LGR 17,5 2222175

* Під замовлення

Групове кріплення-захват

Назва Кількість дротів ПВС 3×1,5 Код 
замовлення

2031 10 10 2205398
2031 20 20 2205404
2031 40 40 2205416
2031 M 15 FS 15 2207028
2031 M 30 FS 30 2207036
2031 M 70 FS 70 2207060
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Скоби Quick

Затискачі Multi-Quick M-Quick

Назва Типорозмір Код 
замовлення

2955 M16 М16 2149004
2955 M20 М20 2149010
2955 M25 М25 2149016
2955 M32 М32 2149022
2955 M40 М40 2149028
2955 M50 М50 2149034
2955 M63 М63 2149040

Назва Діапазон затискача D, мм Код 
замовлення

M-Quick 15-19LGR 15-19 2153106
M-Quick 18-22LGR 18,5-22,5 2153114
M-Quick 25-28LGR 25-28,5 2153130
M-Quick 31-37LGR 31-37 2153157

Вставний дюбель для кабельних стяжок

Вставний дюбель

Назва Глибина просвердленого отвору, мм Код 
замовлення

910 STK 6x30 35 2351609

Назва Глибина просвердленого отвору, мм Код 
замовлення

910 STP 6x30 35 2351412  

Назва Діапазон 
затискача D, мм

Розмір 
отвору, мм

Товщина 
матеріалу, мм

Код 
замовлення

733 13 G 11-13

6,5×10

1,5

1361139

733 16 G 14-16 1361163

733 19 G 17-19 1361198

733 21 G 19-21 1361201

733 23 G 21-23 1361236

733 29 G 24-29 1361295

733 38 G 30-38 1361384

733 48 G 39-48 1361481

733 54 G 48-54
6,5×14

1361511

733 61 G 53-61 1361619

733 63 G 63 8×18 2 1361635

Дистанційні скоби для кабелів і труб

Перфорована монтажна стрічка

Назва Розмір, мм Рулон, м Код 
замовлення

5055 I12 FS 12×1

10

1470124

5055 II17 FS 17×1 1470175

5055 III26 FS 26×1,2 1470264
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